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de kogel is door de kerk … 
Eindelijk kwam er gisterenavond ‘witte rook’ van bisdomwege. “De maatregelen die de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie had genomen in verband met de bestrijding van het 
coronavirus lopen tot en met 31 mei (Eerste Pinksterdag). De afgelopen weken is op landelijk 
niveau intensief nagedacht hoe het kerkelijke leven vanaf 1 juni weer kan worden hervat. 
Vandaag – woensdag 20 mei – hebben de bisschoppen ingestemd met een protocol, waarin 
voor de verschillende onderdelen van het parochiële leven wordt beschreven hoe de 
maatregelen versoepeld kunnen worden. Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de 
publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in 
achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke 
vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 
wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd. 
Vanaf 1 juli kunnen mogelijk weer vieringen met 100 personen plaatsvinden. Op een aantal 
terreinen zullen helaas nog beperkingen blijven gelden. De bisschoppen benadrukken het 
belang om zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in kerkgebouwen te 
kunnen waarborgen”. 
 
Wat dit concreet voor onze parochies betekent resp. hoe wij tegen deze achtergrond vanaf 1 
juni de draad weer gaan oppakken, zullen wij z.s.m. in kaart brengen en met U 
communiceren. Nog even volhouden – het einde van de ‘lockdown’ waaraan ook wij 
kerkmensen onder gebukt gingen begint in zicht te komen! 
 
Pastorale brief van onze bisschop 
Gezien de ontstane situatie en de impact die de ‘lockdown’ zowel voor de parochies als voor 
de gelovigen heeft gehad, heeft onze bisschop Mgr. Smeets bij gelegenheid van de 
versoepeling van de maatregelen een pastorale brief geschreven.  Bij deze de tekst:  
“Op het eerste Pinksterfeest gingen de deuren van de leerlingen wagenwijd open,  om de 
wereld in te gaan en de blijde boodschap te brengen. Tweede Pinksterdag gaan dit jaar de 
deuren van onze kerken weer open, om er binnen te gaan en om samen Eucharistie te 
kunnen vieren. Maar die opening zal bescheiden zijn: voorzichtigheid en zorgvuldigheid 
blijven troef. Het is niet anders. Overvallen door de mogelijke gevaren en gevolgen van het 
coronavirus  heeft de overheid forse maatregelen moeten treffen. En ook de kerk ontkwam 
daar niet aan. Zodoende zijn we vanaf halfvasten tot nu toe niet in de gelegenheid geweest 
om samen Eucharistie te vieren. Zelfs niet met Pasen. Dat dit een groot offer was voor ons 
allen, is wel duidelijk. Er kwamen ook terechte vragen: ‘Waarom zijn de bisschoppen strenger 
dan de regering?’ en ‘Wanneer kunnen we weer gewoon naar de mis toe ?  
Zonder alle vragen te kunnen beantwoorden binnen het bestek van deze brief,  is het goed 
om het volgende te weten: op het moment dat de crisis om ingrijpende maatregelen vroeg, 
werden allerlei publieke bijeenkomsten verboden. Wellicht herinnert u zich nog dat alle 
restaurants en cafés in minder dan een uur tijd op slot werden gedraaid.  Onze kerk en ook 
andere religieuze organisaties kregen in die dagen weliswaar  de toestemming om tot een 
maximum van 30 mensen bij elkaar te komen, maar van regeringswege is uitdrukkelijk 



gevraagd om hier zeer voorzichtig mee om te gaan. De gevaren van het virus waren reëel en 
over de verspreiding ervan was nog niet veel bekend. Het was dan ook zeker niet denkbeeldig 
dat een uitbraak van het virus tot een kerkdienst te herleiden zou zijn. Omwille van de 
volksgezondheid is toen besloten tot 1 juni in het geheel geen missen met kerkgangers te 
houden,  behalve uitvaarten en huwelijken. Die laatste zijn doorgaans ook uitgesteld.   
Met heel wat parochiepriesters heb ik de afgelopen weken gebeld. Soms waren er parochies 
waaraan het virus voorbij leek te gaan, maar andere werden zwaar getroffen. Er waren 
priesters die – al of niet  goed ingepakt – mensen in het ziekenhuis gingen bedienen, maar 
ook pastoors die zelf het virus te pakken hadden; verpleeghuizen met abnormaal hoge 
sterftecijfers; priesters die trouwe vrijwilligers ten grave moesten dragen en ook parochianen 
die hun pastoor door deze ziekte verloren. Omwille van de volksgezondheid konden wij niet 
anders doen dan uiterste voorzichtigheid betrachten en deze draconische maatregelen 
doorvoeren.   
De eerste weken was er veel begrip voor deze maatregelen. Veel parochies werden heel 
creatief in het onderhouden van contacten met hun parochianen. Dank voor al die moeite en 
oprechte zorg. Maar de laatste paar weken werd steeds duidelijker dat daarnaast 
eucharistische honger ontstond. Waar ik ook kwam of bij welk telefonisch contact ook: bij 
leken, diakens of priesters, in het zuiden of het noorden, steevast was de vraag: ‘Wanneer 
beginnen we weer? Komt er nog nieuws van de bisschoppenconferentie? Als de kapper en de 
nagelstudio weer open zijn, waarom wij dan niet?’  Ook al was er geen antwoord paraat: 
eigenlijk was ik wel blij met de vraag.  Want die vraag was een goed teken; een teken dat de 
kerk van Christus in ons leeft. Online-kijken naar de mis is aardig, maar we willen uiteindelijk 
echt samenkomen  om ons geloof te kunnen vieren, om het Lichaam van Christus te kunnen 
ontvangen en om binnen de gemeenschap deel van zijn Lichaam te zijn.   
Goed nieuws dan: zoals u weet versoepelt de regering de maatschappelijke maatregelen 
aanzienlijk per 1 juni en het oude besluit dat bij eucharistievieringen geen gelovigen 
aanwezig mogen zijn, loopt ook tot 1 juni. In de afgelopen weken hebben de bisschoppen met 
elkaar overlegd hoe in onze kerk de vieringen weer kunnen worden hernomen, met 
inachtneming van de gezondheidsbepalingen van de regering. Deze verruimingen zijn echter 
met heel veel mitsen en maren omgeven.  Het goede nieuws is – kort gezegd:  
• Vanaf 1 juni zijn de missen weer toegankelijk voor maximaal 30 personen 
• Vanaf de viering van Sacramentsdag (14 juni) is er gelegenheid om ter communie te gaan. 
• Vanaf 1 juli zijn er weer H. Missen mogelijk met 100 mensen.   
 Eén juni is Tweede Pinksterdag: laten we blij zijn dat wij die dag nog steeds  als zondag 
kunnen vieren. Laat het – net als voor de apostelen – een nieuw begin voor ons zijn”. 
 
Pinksternoveen 
In de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren (de laatste week van mei) 
wordt de Pinsternoveen gehouden, in navolging van de apostelen die in deze dagen de 
komst afwachtten van de beloofde Helper, de Heilige Geest. Zo lezen wij in de Handelingen 
der Apostelen dat Jezus, kort voordat Hij ten hemel zou worden opgenomen, zei, “Gij zult 
kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in 
Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde”. Nadat Jezus “aan het 
oog werd onttrokken” gingen de elf apostelen naar Jeruzalem, alwaar zij baden. “Zij allen 
bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder 
van Jezus, en met zijn broeders” (Handelingen 1,8-9.14). Zo willen wij dezer dagen bidden: 
 



Gebed in deze Pinksternoveen: 
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden; 
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 
 
Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van uw gelovigen 
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen; 
geef, dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten 
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 

 
Gebed in coronatijd (Nederlandse bisschoppen) 
God, toevlucht in onze nood,  kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertroosting in ziekte en lijden.  
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk  
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
Nieuws van het front 
Nu duidelijk is dat er dit jaar op Sacramentsdag (tweede zondag na Pinkteren, 14 juni a.s.) 
geen Sacramentsprocessie gehouden kan worden, proberen we deze dag toch in het teken 
van het H. Sacrament te plaatsen.  Zoals het er nu naar uitziet zal er die zondag(middag) de 
gelegenheid worden geboden het (uitgestelde) ‘Allerheiligste’ te aanbidden, Ons Heer zoals 
Hij ons in het Sacrament van de H. Eucharistie een bijzondere “gedachtenis van Zijn lijden en 
sterven” heeft nagelaten. Ook wordt gekeken in hoeverre het ‘zegeningsrondje’ met het 
Allerheiligste, dat we enkele weken geleden rond de woonzorgcentra van Berg en 
Herkenbosch, hielden in dit kader herhaald zou kunnen worden. 
 
Onze overledenen 
Op woensdag 20 mei j.l.  namen we in het crematorium in Roermond samen met haar 
kinderen, klein en achterkleinkinderen afscheid van Bertha Muijzers-Meijers (1921-2020) uit 
Posterholt die op vrijdagmiddag 15 mei in WZC Bergh in de leeftijd van maar liefst 98 jaar 
kwam te kwam overlijden. In 1955 was ze getrouwd met Piet Muijzers (1924-1991) die haar 
twee dochters schonk. Hij verdiende de kost op de Posterse textielfabriek tot hij vanwege 



ziekte vroegtijdig arbeidsongeschikt werd en in 1991 op 67-jarige leeftijd kwam te 
overlijden. Ondanks alles wat haar overkwam (in 1991 brandde hun hun aan de 
Wilhelminalaan af) is ze altijd opgewekt en optimistisch gebleven, niet in het minst vanwege 
haar rotsvaste geloof en vertrouwen in de voorspraak van Moeder Maria. De laatste 
maanden, weken en dagen waren zwaar, niet alleen vanwege de beperkingen die de 
coronacrisis haar oplegde, maar ook vanwege de pijnen en ongemakken die ze heeft moeten 
verdragen. 
 
Ziekenzorg en hulpverlening 
De ziekencommunie op de eerste vrijdag komt voorlopig te vervallen. Stervensgevaar vormt 
natuurlijk de uitzondering op de regel. Ook en de ziekenhuizen en zorgcentra kan en mag er 
gewoon bediend worden. Is er iets wat we voor U zouden kunnen en mogen doen (al is het 
een boodschap), schroom dan niet ons te bellen. Soms kan een telefoontje al wonderen 
doen: eens even iemand spreken, als U gegeven de omstandigheden weinig of geen mensen 
over de vloer krijgt. 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl. 
 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 
Lian Overbeeke (Posterholt), jeugd- en jongerenwerk, diaconie, tel. 06 – 526 20 245 
Parochiebureau Herkenbosch (Anja Wagemans), tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick (Marjo Janssen), tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg (Lilian Peters), tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt (Lilian Peters), tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 

mailto:clustersecretariaat@roerkerken.nl
mailto:andreas@roerkerken.nl

